PH-2200 Internet Phone LCD
Productinformatie
A: Luidspreker
D: Microfoon
B: Display
E: USB-aansluiting
C: Toetsenblok (zie hieronder voor meer informatie)
F: Actief-LED
Druk op deze toets om te bellen, een gesprek te beantwoorden of de instellingen van Skype
terug te zetten.
Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren of Skype te minimaliseren.
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Naar boven verplaatsen.
Naar beneden verplaatsen.
Druk op deze toets voor weergave van de lijst met inkomende gesprekken.
Druk op deze toets voor weergave van het aantal uitgaande gesprekken.
- Niet invoeren:
voor tussenvoegen van een tabteken of verplaatsen van invoegpositie naar de volgende
tabstop.
- Bij invoeren:
Backspace
- Bij weergave gesprekkenlijst:
Eenmaal klikken om een letter te verwijderen
Dubbelklikken om een record uit de gesprekkenlijst te verwijderen
Invoertoetsen
- Geeft VOIP PHONE weer als SkypeMate niet is geïnstalleerd.
- Geeft normaal de datum, dag en tijd van het systeem weer.
- Geeft het inkomend gesprek weer met de datum, tijd en naam van de contactpersoon op
Skype.
- Geeft het uitgaande gesprek weer met datum, tijd en het aantal gesprekken.

Installatie
Verbind het apparaat met het Internet en installeer Skype (versie 1.0.0.106 of later) voordat u het apparaat gaat
gebruiken.
Voor installeren en gebruiken van Skype: klik op de Skype Tour-koppeling op de cd-rom.
Overige beschikbare talen: ga naar www.trust.com/skypeinternational.
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Schakel de pc in.
Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
Download en installeer Skype.
Installeer de software en volg de aanwijzingen die op het scherm worden weergegeven, om de procedure
te voltooien.
Selecteer 'Gebruik van Skype door dit programma toestaan' ('Allow this program to use Skype').
Klik op 'OK'.
Sluit de USB-kabel aan.
LCD licht op
Het SkypeMate-pictogram wordt een donkergroene telefoon tegen een groene achtergrond (de procedure
is voltooid).
Als u daarom wordt verzocht, moet u het systeem opnieuw opstarten.
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Gebruik
Volume/belsignaal van het apparaat aanpassen
7 Dubbelklik op het SkypeMate-pictogram op de taakbalk.
Sleep het volume van de luidspreker of de microfoon naar het gewenste niveau.
8
Selecteer het gewenste belsignaal in de menulijst.
Snelkiezen
Bellers moeten in elkaars Skype-lijst voorkomen.
Herhaal de stappen 9 en 10 om de procedure te vergemakkelijken maar gebruik verschillende nummers voor
verschillende contactpersonen.

Open Skype en selecteer een contactpersoon.
Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer 'Ken snelkeuzetoets toe' ('Assign SpeedDial').
10 Wijs een nummer toe, bijvoorbeeld ‘21’.
11 Kies 21 om de contactpersoon te bellen.
Bellen vanuit lijst met inkomende gesprekken
12 Druk op de In-toets
13 Gebruik de pijltoetsen voor omhoog/omlaag om de gewenste contactpersoon te selecteren.
14 Druk op de kiestoets om te bellen.
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Geheugensteuntjes
Algemeen gebruik
• Voor het bellen naar een normaal telefoonnummer, moet u een SkypeOut-tegoed kopen.
• Het intoetsen van ‘00’ heeft dezelfde functie als het intoetsen van ‘+’.
• Taal voor het menu wijzigen: (a) klik met de rechtermuisknop op het SkypeMate-pictogram op de taakbalk; (b)
selecteer 'Taal' ('Language').
• Zorg dat de specifieke taal op uw systeem wordt geïnstalleerd. Anders wordt bij de menu-optie ‘??’ vermeld.
• Dit apparaat is als USB-audioapparaat op uw systeem geïnstalleerd, zoals een geluidskaart. Als u via de geluidskaart
van uw systeem muziek wilt beluisteren, dient u dit apparaat los te koppelen of de audio-instellingen voor de
geluidskaart van het systeem te wijzigen. Mogelijk wordt u verzocht de mediaspeler daarna opnieuw te openen.
Veelgestelde vragen
• Skype is opgestart maar het SkypeMate-pictogram blijft een groene telefoon tegen een grijze achtergrond: Open Skype
en ga naar Extra -> Opties -> Privacy -> Toegang van andere programma's tot Skype beheren (Tools -> Options ->
Privacy -> Manage other programs’ access to Skype). Klik op SkypeMate.exe en klik vervolgens op 'Wijzigen'
('Change'). Volg de aanwijzingen van stap 4.
• Meestal neemt het apparaat automatisch de standaardinstellingen over, als de stekker van het apparaat wordt
aangesloten. Als dit niet het geval is, kunt u Skype openen via Extra -> Opties -> Geluidsapparaten (Tools -> Options > Sound Devices). Selecteer vervolgens 'USB-audioapparaat' ('USB Audio Device') in de vervolgkeuzelijst voor alle
audio-opties.
Betekenis van pictogrammen op de taakbalk:
Skype heeft een goede verbinding met het
Internet
(donkergroene telefoon tegen groene
achtergrond).

Skype heeft geen verbinding met het Internet
(grijs pictogram met wit kruis).
Actie: verbind Skype met het Internet.
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Actie: doe niets.
SkypeMate heeft een goede verbinding
(donkergroene telefoon tegen groene
achtergrond).

Skype is niet in orde maar het apparaat wel
(donkergroene telefoon tegen grijze
achtergrond).

Actie: doe niets.
Het apparaat is niet in orde maar Skype wel
(rode telefoon tegen groene achtergrond).

Actie: installeer of start Skype.

Actie: sluit het apparaat opnieuw aan of
controleer de USB-aansluiting.
Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14484 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma’s en handleidingen.

Veiligheid
• Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
• Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren.
NL
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende

Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14484/ce
Garantie en copyright
• Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga naar www.trust.com/warranty
voor meer informatie.
• Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te
reproduceren.

3

